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Asiakasportaalimme – yourKONECRANES.com – on nopea 
ja helppo tapa tarkastella nosturisi huoltodataa. Käyttö-, 
huolto- ja laitetiedot on yhdistetty toisiinsa, jolloin nosturisi 
tapahtumat ja toimet ovat selkeästi nähtävissä miltä 
tahansa valitulta ajanjaksolta. Portaalissa voit nopeasti 
tarkastella, analysoida ja jakaa yksittäisten laitteiden tai 
koko laitekannan koostettuja tietoja.

Tee johtopäätöksiä tiedoista

Poikkeamat ovat epänormaaleita tapahtumia, jotka 
saattavat näkyä vikoina, ja niihin pitäisi puuttua 
mahdollisimman nopeasti. Hyvä esimerkki tästä on 
ylikuormitus. Tieto ylikuormituksen tarkasta ajankohdasta 
on ensimmäinen askel syiden selvittämisessä ja sen 
estämisessä, että sama ei toistu.

Toistuvat tapahtumat ovat tapahtumia, joita voi ilmetä 
päivittäin, viikoittain tai kuukausittain tai joilla on jokin 
muu korrelaatiosuhde. Lukuisat käynnistykset tiettyjen 
työvuorojen aikana voivat olla merkki siitä, että tarvitaan 
nosturinkäyttäjäkoulutusta.

Trendien tutkiminen voi auttaa huomaamaan, mitä 
parannettavaa turvallisuudessa ja tuottavuudessa on. 
Kuvaajista ja kaavioista voi saada vihjeitä, siitä mitkä tekijät 
lisääntyvät tai mitkä vähenevät. Tietojen analysointi pitkällä 
aika välillä tukee investointipäätöksiä ja edistää ennakoivan 
huollon kehittämistä. 

Optimoi kunnossapitoa

Asiakasportaali tarjoaa sinulle tietoa, jonka avulla voit tehdä 
tietoon perustuvia kunnossapidon päätöksiä. Mobiililaitteita 
käyttävät huoltoasentajamme voivat tallentaa tietoja 
nopeasti ja tehokkaasti jo huoltokäynnin aikana. Pääset heti 
katsomaan tehdyt toimenpiteet, havainnot ja suositukset. 
Saat nopeasti näkymän nostureidesi kipupisteisiin, 
yleisnäkymän avoimiin turvallisuus- ja tuotantoriskeihin sekä 
TRUCONNECT-palvelun välittämiin hälytyksiin, joihin on 
puututtava välittömästi.

Asiakasportaalista saat kokonaiskuvan laitteistasi ja olet 
internetyhteyden päässä Konecranes-palveluista.

Tarkastele, analysoi ja jaa nosturitietoja

Huoltotiedot
• Tarkastusten ja kunnossapidon havainnot
• Yhteenveto avoimista turvallisuus- ja tuotantoriskeistä, TRUCONNECT-palvelun 

välittämät turvallisuushälytykset 
• Laiteluettelonäkymä, jossa tarkasteltavia tietoja voi lajitella monin eri kriteerein
• Helposti jaettavat tai printattavat raportit
• Kalenteri tehdyistä ja tulevista huoltotoimista

Huoltosopimus
• Lista sopimukseen sisältyvistä laitteista
• Huollettujen laitteiden kokonaismäärä, sisältäen myös sopimusten ulkopuoliset 

laitteet
• Huoltojen aikavälit
• Sopimukseen sisältyvät huoltotuotteet
• Kuukausinäkymä laitteiden ja suunniteltujen huoltotoimenpiteiden ajankohdasta 

ja tilasta

TRUCONNECT -palvelun tiedot
ETÄVALVONTA
• Turvallisuushälytykset, kuten ylikuumenemiset, ylikuormat, hätäpysäytykset
• Pareto-analyysi kriittisistä hälytyksistä ja vioista
• Toimintatilastot, kuten kuorman jakautuma, nostimen nopeusvaihteluiden valvonta, 

ylikuormitukset, hätäpysäytykset, työsyklit ja käyttötunnit
• Valittujen komponenttien, kuten nostimen ja nostimen jarrun, järjellä olevan käyttöiän 

(DWP) arviointi

JARRUN VALVONTA
• Jarrunvalvontapalvelu tuottaa jatkuvan tiedon kulumisesta, ilmaraosta ja eri 

jarruvioista
• Hälytykset sähkövioista ja mekaanisista vioista

Yhteistyökatselmus
• Kunnossapidon suorituskykymittarit (KPI:t) näyttävät trendit suoritetuista 

työtilauksista
• Havaintojen ja toimien lukumäärä valittuna ajanjaksona
• Trendit TRUCONNECT-palvelun turvallisuus- ja tuotantohälytyksistä
• Kokonaiskustannukset, kustannukset yksittäisistä laitteista tai huollon 

työtilauksista 

Huoltokatsaus
• Yhteenveto tehtyjen työtilausten havainnoista ja aktiviteeteista
• Lista määrittelemättömistä kuntotiedoista – osat, joita ei voitu tarkastaa
• Jokaisesta havannosta ja aktiviteetista voi halutessaan katsoa lisätietoa esim. 

huoltoasentajan kommentteja ja kuvia  
• Huoltoraportin voi helposti ladata tai lähettää sähköpostitse

Kaikki kunnossapidon tiedot 
helposti yhdeltä sivustolta  



Tutustu lisää 
Koneranes-huollon 
moniin palveluihin:
bit.ly/Konecranes-huolto

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, 
ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja 
prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita 
kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin 
liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 
100 työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranesin osake 
on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 

© 2019 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja  -symboli ovat 
Konecranes-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa 
muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule 
pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, 
takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.


